Chapter 01
Act: 01: பெயர்:-

இலங்கை செரைமுவ ெல்ைகலக்ைழை முஸ்லிம் மஜ்லிஸ்

Act: 02: முைவரி:- P.O.Box.02 Belihuloya Sri Lanka
Act: 03: Vision
இலங்கை

செரைமுவ

ெலைகலைழை

ெல்ைகலக்ைழை

மாணவர்ைள்

சட்டதிட்டங்ைளுக்கு

மத்தியில்

சிறந்த

உட்ெட்ட

வகையில்

உறகவயும்

ெண்ொட்டு

விழுமியங்ைகையும் நிகல நிறுத்த அர்ெணிப்புடன் பசயற்ெடல்.

Act: 04: Mission
ெல்லின

சமுதாயத்திற்கு

வகையில்

மத்தியில்

முஸ்லிம்ைள்

இஸ்லாமிய

மத்தியிலும்

சட்டதிட்டங்ைளுக்கு

முஸ்லிம்

அல்லாதவர்

உட்ெட்ட

மத்தியிலும்

சகைாதரத்துவம் சைவாழ்வு என்ெவற்கற கெணல்.

Chapter 02
Act: 05:

முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய கநாக்ைங்ைகை பதைிவு ெடுத்தி நிற்ைின்றது.

(Objectives).
A. முஸ்லிம்

மாணவர்ைள்

மத்தியில்

கூட்டுறவு

நல்லிணக்ைம்

என்ெவற்கற

ஏற்ெடுதல்.
B.

முஸ்லிம்

மாணவர்ைைின்

கெணிப்ொதுைப்ொதுடன்

ைல்வி,

அவர்ைைது

ைலாசார,

ஒழுக்ைவிழுமியங்ைகை

திறகமைகை

இனங்ைண்டு

அதற்குரிய

வாய்ப்பு வசதிைகை பசய்து பைாடுத்தல்.
C.

நாட்டின் மற்றும் ெல்ைகலக்ைழைத்தின் சட்டங்ைைின் அனுகூலங்ைள் சலுகைைள்
என்ெவற்கற ெயன்ெடுத்தல்.

D. ைஷ்டப்

ெிரகதச

ொடசாகலைைின்

ைல்வி

தரத்கத

கமம்ெடுத்த

சிறந்த

திட்டங்ைகை இனங்ைண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு பசயற்ெடல்.
E.

அந்நியச் சமூைத்துடன் நட்புறவுடனும் இன முரண்ொட்கட ைகைவதற்குமான
வழிைகை பசய்தல்.

F.

வறுகம

மற்றும்

ைஷ்டப்ெடும்

இன்கனாரன்ன

மாணவர்ைகை

ைாரணங்ைைால்
இனங்ைண்டு

ெட்டப்ெடிப்கெ

அவர்ைளுக்கு

பதாடர

ைல்விகய

பதாடர்வதற்ைான சிறந்த வழிவகைைகை பசய்தல்.
G. சமூை நலன்ைகை ைருத்திற்பைாண்டு சமூை கமம்ொட்டு திட்டங்ைகை எவ்வாறு
பவற்றிபைாள்வபதன மாணவர்ைளுக்கு ெயிற்சியைித்தல்.
H. மரணம் மற்றும் திடீர் விெத்துைைில் ொதிக்ைப்ெடும் ெட்டதாரி மாணவர் உட்ெட்ட
அவரின் குடும்ெத்திற்கு இயன்றைவு உதவிைகை பசய்தல்.
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I.

அயல் ைிராமங்ைள், ெள்ைிவாயல்ைள் மற்றும் ொடசாகலைைில் அவ்வப்கொது
ைண்டறியப்ெடும் கதகவைகை இயன்றைவு நிகறகவற்றல்.

J.

முஸ்லிம் மாணவர்ைள் எதிர் கநாக்கும் ெிரச்சிகனைகை இனங்ைண்டு அதற்குரிய
தீர்வுைகை பெற்றுத்தர உதவுதல்.

K.

ைலாச்சார

சீர்கைடுைைில்

கநாக்ைில்

மார்க்ை

இருந்து

முஸ்லிம்

பசாற்பொழிவுைள்,

மாணவர்ைகை

சன்மார்க்ை

விைக்ை

ொதுைாக்கும்
உெகதசங்ைள்

என்ெனவற்கற அவ்வப்கொது ஏற்ொடு பசய்தல்.
L.

ைால

சூழ்நிகலக்கு

ஏற்றவாறு

ெல

கைங்ைரியங்ைகை

திட்டமிட்டு

பசயற்ெடுத்தல்.

Chapter 03
Act: 06:

அங்ைத்துவம் (அடிப்ெகட தகைகமைள்)

A. இலங்கை

செரைமுவ

ெல்ைகலக்ைழை

முஸ்லிம்

மாணவராை

இருத்தல்

கவண்டும்.
B.

முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய சட்ட திட்டங்ைளுக்கு ைட்டுப்ெட்டவராை இருத்தல்
கவண்டும்.

Act: 07: அங்ைத்துவத்கத
A. இலங்கை

இழத்தல்

செரைமுவ

ெல்ைகலக்ைழை

முஸ்லிம்

மாணவர்

என்ற

தகைகம

இழக்ைப்ெடும் கொது.
B.

முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய சட்ட திட்டங்ைகை மீ றிச் பசயற்ெடும் கொது.

Act: 08: நிருவாை

சகெ

A.

16 உறுப்ெினர்ைளுக்கு குகறயாததாை இருத்தல் கவண்டும்.

B.

நிருவாை சகெ ஒரு வருட ைல்வியாண்கட பைாண்டதாை இருத்தல் கவண்டும்.

C.

நிருவாை

சகெ

ஒருமாத

ைால

இகடபவைியில்

குகறந்தெட்சம்

ஒரு

முகறயாவது கூட்டப்ெடல் கவண்டும்.

Act: 09: நிருவாை
A. முஸ்லிம்

சகெ மாற்றமும் பதரிவும்
மஜ்லிஸ்

மாணவர்ைைின்

பெரும்ொன்கமயாகனார்

(51%)

அங்ைீ ைாரமிட்டு ஒரு ெிகரரகண சமர்ெிக்ைப்ெடும் கொது விகசட பொதுக்கூட்டம்
கூட்டப்ெடல் கவண்டும்.
B.

அப்ெிகரரகண

2/3 பெரும்ொன்கம அங்ைீ ைாரம் பெறப்ெடும் ெட்சத்தில் புதிய

நிருவாை சகெ பதரிவு இடம்பெறும்.
C.

ஒரு வருட ைல்வியாண்டின் ெின் தானாைகவ ைகலக்ைப்ெட்டதாை ைருதப்ெடும்.

D. சைல ெீ டங்ைகை கசர்ந்த மாணவர்ைளுக்கும் ைட்டாய உறுப்புரிகம வழங்ைப்ெடல்
கவண்டும்.
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E.

பெண்ைளுக்கு என ெிரத்திகயாைமான அகமப்பு ைாணப்ெடும்.

F.

நிருவாை சகெ பதரிவில் சைல ெீ ட மாணவர்ைைதும் அங்ைீ ைாரம் வழங்ைப்ெட
கவண்டும்.

G. சிகரஸ்ட

பொருைாலர்

மற்றும்

ஆகலாசைர்

ெல்ைகலக்ைழைத்தின்

ைல்விசார்

அல்லது நிருவாை உத்திகயாைத்தர் ஒருவராை ைாணப்ெடுவார்.
H. பதரிவுைள்

அகனத்தும்

ெிகரரகண

ஆபமாதிப்ெதன்

மூலம்

இடம்பெறும்

ஒன்றுக்கு கமற்ெட்ட ெிகரரகணைள் ைாணப்ெடும் ெட்சத்தில் வாக்பைடுப்பு மூலம்
பதரிவுைள் இடம்பெறும்.
I.

வாக்பைடுப்பு, இயலகவ உள்ை நிருவாை சகெயால் நடாத்தப்ெடும்.

Act: 10: நிருவாை

உறுப்ெினர்ைள்

A. உெைாரி
B.

சிகரஷ்ட பொருைாலர்

C.

தகலவர்

D. பொதுச்பசயலாைர்
E.

உெதகலவர்

F.

உெபசயலாைர்

G. ைனிஷ்ட பொருைாலர்
H. ெகழய மாணவர் ஒருங்ைிகணப்ொைர்
I.

ஊடைம் மற்றும் பவைியீடு

J.

ொடசாகலைள் அெிவிருத்தி

K.

முதலாம் வருட உறுப்ெினர் (ஆண்)

L.

பெண் உறுப்ெினர்ைள் (07)

(Note (Ladies): 3ம் வருடம் – 02, 2ம் வருடம் – 03, 1ம் வருடம் - 02)

Act: 11: சிகரஷ்ட

பொருைாலர்

A. முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய ைல்விசார் அல்லது நிருவாை உத்திகயாைத்தர்
B.

ைனிஷ்ட

பொருைாலரால்

தயாரிக்ைப்ெட்ட

வரவு

பசலவு

அறிக்கைைகை

ெரிசீலகன பசய்து கைபயாப்ெம் இடல்.
C.

முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய சட்டதிட்டங்ைகை மீ றும் ஒருவகர ெதவி நீ க்ைம்
பசய்யும் அதிைாரம் பெற்றவர்.

D. முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் உறுப்ெினர்ைள் சம்மந்தமாை கைள்வி கைற்கும் அதிைாரம்
பெற்றவர்.
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Act: 12: தகலவர்
A. இலங்கை

செரைமுவ

ெல்ைகலக்ைழை

முஸ்லிம்

மாணவராை

இருத்தல்

கவண்டும். எந்த ெீ டத்திலிருந்தும் பதரிவு பசய்யப்ெடலாம். மற்றும் 3ம் வருட
மாணவராை இருத்தல், இஸ்லாமிய அறிவு பெற்றவராை இருத்தல் சிறந்தது,
மும்பமாழிைைிலும் கதர்ச்சிபெற்றவராை இருத்தல் சிறந்தது.
B.

எந்த விதத்திலும் முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய சட்டதிட்டங்ைகை மீ ராதவராை
இருப்ெதுடன் ஏதும் விசாரகணக்கு உட்ெடாதவராைவும் இருத்தல்.

C.

சைல பொதுக்கூட்டங்ைைிலும் நிருவாைக் கூட்டங்ைைிலும் தகலகம தாங்குதல்.

D. பொதுச்பசயலாைரின் ஆகலாசகனைகை பெறல்.
E.

வரவு பசலவு திட்டங்ைகை ெரிசீலகன பசய்தல்.

F.

தவறுைகை சுட்டிக்ைாட்டவும் கைள்வி கைட்ைவும் அதிைாரம் பெற்றவர்

G. குற்றப்ெிகரரகண ஒன்றின் மூலம் ெதவி நீ க்ைம் பசய்யப்ெடுவார். அப்ெிகரரகண
பெரும்ொன்கம உறுப்ெினர் அங்ைீ ைாரமிட்டு பொதுச்பசயலாைருக்கு சமர்ப்ெிக்ை
கவண்டும்.
H. ெின் பொதுக்கூட்டத்தில்

2/3 பெரும்ொன்கமயுடன் ெதவி நீக்ைம் பசய்யப்ெடுவார்.

Act: 13: பொதுச்பசயலாைர்
A. முஸ்லிம்

மஜ்லிஸினுகடய

3ம்

வருட

மாணவர்ைைில்

ஒருவர்

பதரிவு

பசய்யப்ெடுவார்
B.

தகலவரின்

ஆகலாசகனக்கு

இணங்ை

சைல

கூட்டங்ைகையும்

ஒழுங்கு

பசய்தல்.
C.

சைல

ஆவணங்ைகையும்

ஒழுங்கு

பசய்து

நிருவாை

சகெ

மற்றும்

பொதுச்சகெக்கு முன் சமர்ெித்தல்.
D. முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய பசாத்துக்ைகை ொதுைாத்தல்.
E.

தகலவருக்கு

F.

சைல ஆவணங்ைளுக்கும் ஒப்ெமிடல்.

G.

2/3 பெரும்ொன்கமயுடன் ெதவி நீக்ைப்ெடுவார்

Act: 14: உெ

ஆகலாசகன வழங்ைல்

தகலவர்

A. முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய இரண்டாம் வருட மாணவராை இருத்தல்.
B.

தகலவர் இல்லாத ெட்சத்தில் இகடக்ைால தகலவராை பசயற்ெடுதல்

C.

தகலவருக்கு அறிக்கை சமர்ெித்தல்

D. தகலவருக்கு உதவியாை பசயற்ெடல்.
E.

பவள்ைிக்ைிழகமைைில்

ஜும்மா

ெிரசங்ைதிற்குரிய

ஒழுங்குைகை

கமற்பைாள்ைல்.
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Act: 15: உெபசயலாைர்
A. முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய இரண்டாம் வருட மாணவராை இருத்தல்.
B.

பசயலாைர் இல்லாத ெட்சத்தில் இகடக்ைால பசயலாைராை பசயற்ெடுவார்

C.

பசயலாைருக்கு அறிக்கை சமர்ெித்தல்

D. பசயலாைருக்கு உதவியாை பசயற்ெடுதல்.
E.

மார்க்ை விைக்ை வகுப்புைகை ஏற்ொடு பசய்தல்.

Act: 16: ைனிஷ்ட

பொருலாைர்

A. முஸ்லிம் மஜ்லிசினுகடய 3ம் வருட மாணவராை இருத்தல்.
B.

சைல

நிதி

விடயங்ைளுக்கும்

பொறுப்ொை

இருப்ெதுடன்

சைல

நிதிைகையும்

ஒன்று திரட்டல் பசலவு பசய்தல்.
C.

முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய பசாத்துக்ைளுக்கு பொறுப்ொய் இருந்து ொதுைாத்தல்
(பசயலாைர் ஆகலாசகனைகை பெறல்).

D. சைல

வரவு

பசலவு

திட்டங்ைகையும்

தயார்

பசய்து

நிருவாை

சகெயிடம்

ஒப்ெகடப்ெதுடன் பொதுக்கூட்டத்திலும் அறிக்கை சமர்ெித்தல்.
E.

சிகரஷ்ட

பொருைாலரின்

ஆகலாசகனைகை

பெறுவதுடன்

முக்ைிய

ஆவணங்ைைில் அவரின் அங்ைிைாரத்கதயும் பெறல் கவண்டும்.
F.

2/3 பெரும்ொன்கமயுடன் ெதவிநீ க்ைம் பசய்யப்ெடுவார்.

Act: 17: ெகழய

மாணவர் ஒருங்ைிகணப்ொைர்

A. முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய 3ம் வருட மாணவராை இருத்தல்.
B.

ெகழய மாணவர்ைைின் விெரங்ைகை திரட்டல்.

C.

ெகழய மாணவர் ஒன்றுகூடகல நடாத்த கதகவயான ஏற்ொடுைகை பசய்தல்.

D. நிர்வாை சகெக்கு ஒத்துகழப்பு ஆகலாசகன வழங்ைள்.
E.

அறிக்கை சமர்ெித்தல்

Act: 18: ஊடைம்

மற்றும் பவைியீடு

A. முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய 3ம் வருட மாணவராை இருத்தல்.
B.

ஊடைத்துகறக்கு பொறுப்ொை இருத்தல்.

C.

Internet, Email, Twitter கொன்றவற்கற வழிநடத்தி பசயற்ெடல்.

D. சைல பவைியீ டுைளுக்கும் பொறுப்ொய் இருத்தல்.
E.

நிருவாை சகெக்கு ஒத்துகழப்பு ஆகலாசகன வழங்ைள்.

F.

அறிக்கை சமர்ெித்தல்.
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Act: 19: ொடசாகல

அெிவிருத்தி

A. முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய இரண்டாம் வருட மாணவராை இருத்தல்.
B.

ொடசாகல

மாணவர்ைைின்

ைல்வி

வைர்ச்சிக்கு

கதகவயான

சைல

விடயங்ைளுக்கும் பொறுப்ொை இருத்தல்.
C.

நிருவாை சகெக்கு ஒத்துகழப்பு ஆகலாசகன வழங்ைள்.

D. அறிக்கை சமர்ெித்தல்.

Act: 20: 1ம்

வருட உறுப்ெினர்

A. முஸ்லிம் மஜலிஸினுகடய முதலாம் வருட மாணவராை இருத்தல்.
B.

1ம் வருட மாணவர்ைள் எதிர் கநாக்கும் ெிரச்சிகனைகை இனங்ைண்டு நிருவாை
சகெக்கு எடுத்துகரத்தல்.

Act: 21: பெண்

உறுப்ெினர்ைள்

A. 7ற்கு குகறயாத உறுப்ெினர்ைகை பைாண்டிருத்தல் கவண்டும்.
B.

முன்றாம்

வருட

மாணவிைைால்

இவ்வுருப்ெினர்ைளுக்கு

தகலகம

தாங்ைி

வழிநடத்தப்ெடல் கவண்டும்.
C.

பெண்ைளுக்ைான ெிரத்திகயாைமான கூட்டங்ைகை ஏற்ொடு பசய்தல் தகலவர்
பசயலாைர் ஆகலாசகனைகை பெறல்.

D. முஸ்லிம் பெண்ைள் எதிர்கநாக்கும் ெிரச்சிகனைகை இனங்ைண்டு தீர்வுக்ைான
முயற்சித்தல் அல்லது நிருவாை சகெக்கு எடுத்துகரத்தல்
E.

நூலை

கமற்ொர்கவ

பசய்வதுடன்

நூலை

பசாத்துைகை

ெராமரிக்கும்

வழிவகைைகை கமற்பைாள்ைல்.
F.

பெண்ைள்

ஒழுக்ை

இஸ்லாமிய

விடயத்தில்

ஒழுக்ைத்கத

அக்ைகரயுடனும்

கமம்ெடுத்த

முன்மாதிரியுடனும்

ொடுெடுவதுடன்

பெண்ைள்

நடந்து
விகசட

நிைழ்சிைகை ஏற்ொடு பசய்தல்.

Act: 22: இகணப்பு

உறுப்ெினர்

A. ைடந்த முஸ்லிம் மஜ்லிஸினுகடய தகலவர் இதன் இகணப்பு உறுப்ெினராை
பைாள்ைப்ெடுவார்.
B.

நிருவாை சகெக்கு ஆகலாசகன வழங்கும் அதிைாரம் பெற்றவர்.

C.

ெிரச்சிகனைகை இனங்ைண்டு சுட்டிக்ைாட்டவும் கைள்வி கைட்ைவும் அதிைாரம்
பெற்றவர்.
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Act: 23: நிருவாை
A. நிருவாை

உறுப்ெினர்ைளுக்கு எதிரான குற்றப்ெிகரரகணயும் ெதவி விலைலும்

உறுப்ெினர்ைளுக்கு

எதிரான

குற்றப்ெிகரரகணகய

எந்த

முஸ்லிம்

மஜ்லிஸ் உறுப்ெினரும் பைாண்டு வரலாம்
B.

ெிகரரகண

பொதுக்கூட்டத்தில்

2/3 பெரும்ொன்கமயுடன் நிகறகவற்றப்ெடும்

ெட்சத்தில் சம்மந்தெட்ட நிருவாை உறுப்ெினர் ெதவி இழப்ொர் (பொதுக்கூட்டத்தில்
முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் உறுப்ெினர்ைைின் பெரும்ொன்கம சமூைமைித்தல் கவண்டும்

51% ற்கு கமற்ெட்ட)
C.

நிருவாை உறுப்ெினர் ஒருவர் தகுந்த ைாரணமின்றி பதாடர்ந்து 3 நிருவாை கூட்ட
அமர்வில் ெங்கைற்ைவில்கலயாயின் அவர் ெதவி இழந்தவராை ைருதப்ெடுவார்.

D. நிருவாை

உறுப்ெினர்

ஒருவர்

கைபயாப்ெமிடப்ெட்ட

தானாை

ெதவி விலை

இராஜினாமா

ைடிதத்கத

கவண்டுபமனில்

தனது

பொதுச்பசயலாைருக்கு

ஒப்ெகடப்ெதன் மூலம் ெதவி விலகுவார். அவ்வாறு பவற்றிடமாகும் ெதவிகய
குறித்த ைல்வியாண்டின் மஜ்லிஸ் உறுப்ெினர்ைைின் ெிகரரகணக்கைட்ெ நிருவாை
சகெயினால் ெதவியில் அமர்தப்ெடும்

Chapter 04
Act: 24:

நிதிமற்றும்

வங்ைிக்ைணக்கு

ஏற்ொடுைள்

சம்மந்தமாை

இவ்வுறுப்புகர

பதைிவுெடுத்துைின்றது.
A. சைல நிதி பதாடர்ொன விடயங்ைளும் அரச அல்லது தனியார் வங்ைி ஒன்றுடன்
பதாடர்புெடுத்தல் கவண்டும்.
B. முஸ்லிம்

மஜ்லிஸ்

எந்தபவாரு

அரச

மற்றும்

தனியார்

வங்ைியிலிருந்தும்

ைடனுதவி(Loan) பைாடுக்ைல் வாங்ைள் பசய்ய அனுமதியற்ற ஒன்றாகும்.
C. வங்ைிக்ைணக்ைிலிருந்து

ெணத்கத

மீ ைப்பெறகவண்டுமாயின்

தகலவர்,

பசயலாைர், பொருைாலர் ஆைிய மூவரில் இருவர் கைபயாப்ெமிட்டு ெணத்கத
மீ ைப்பெறமுடியும்.
D. பொருைாலர்

ரூொ

10,000.00 ற்கு

கமற்ெடாத

பதாகைகய

கையிருப்ெில்

கவத்துக்பைாள்ைமுடியும்.
E. ைால

சூழ்நிகலகைற்ெ

குறிப்ெிட்ட

நிதி

முஸ்லிம்

அறவிடப்ெடும்

மஜ்லிஸ்

இதற்கு

அங்ைத்தவர்ைைிடம்

ைனிஷ்ட

பொருைாலர்

இருந்து

பொறுப்ொை

இருப்ொர்.
F.

ைால சூழ்நிகலகைற்ெ ஏகதனும் வங்ைியில் ைனபைான்கற பதாடங்ை முஸ்லிம்
மஜ்லிஸ் அனுமதிபெற்றபதான்றாகும்.

G. ரூொ

30,000.00 ற்கு

ஏதாயினும்

கமற்ெட்ட

இருப்ெின்

பசலவினங்ைகை

அதற்ைான

ஏற்ெடுத்தும்

பசயற்ொடுைகை

திட்டங்ைள்

கமற்பைாள்ை

பொதுக்கூட்டத்தின் அனுமதி பெறப்ெடல் ைட்டாயமானதாகும்.
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Chapter 05
Act: 25: கூட்டங்ைள்
A.1.a

சைல

அல்லது அமர்வுைள் பதாடர்ொனது

கூட்டங்ைளுக்கும்

பெரும்ொன்கம

உறுப்ெினர்ைள்

சமூைமைிதிருதல்

கவண்டும்.
A.2 நிருவாை கூட்டங்ைள்
a.

சைல

நிருவாை

கூட்டங்ைளும்

ஒரு

வாரத்துக்கு

முன்

நிருவாை

குழு

உறுப்ெினர்ைளுக்கு அறியப்ெடுத்தல் கவண்டும்.
b.

இவ்வறிவித்தல் பசயலாைர் மூலம் அறிவிக்ைெடல் கவண்டும்.

c.

முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் ைட்டடத்பதாகுதியில் இடம்பெறுதல் சிறந்தது.

d.

ைால சூழ்நிகலக்கு ஏற்ெ அவ்வப்கொது கூட்டப்ெட முடியும்.

A.3 பொதுக்கூட்டங்ைை
a.

ஒரு ைல்வியாண்டில் ைட்டாயம் இரு முகறக்கு குகறயாததாை கூட்டப்ெடல்
கவண்டும்.

b.

பொதுக்

கூட்டம்

பதாடர்ொன

விடயங்ைள்

ஒரு

வாரத்துக்கு

முன்னதாை

உறுப்ெினர்ைளுக்கு வழங்ைப்ெடல் கவண்டும்.
c.

முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் ைட்டடத்பதாகுதியில் இடம்பெறுதல் சிறந்தது.

A.4 விகசட பொதுக்கூட்டங்ைள்
a.

விகசட பொதுக்கூட்டம் ஒன்கற கூட்டும் ெடி முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் உறுப்ெினர்ைள்
பெரும்ொன்கமயாகனார்

(51%) அங்ைீ ைாரமிட்டு ஒரு ெிகரரகண பசயலாைரிடம்

சமர்ெிக்ைப்ெடுமிடத்து விகசட பொதுக்கூட்டம் கூட்டப்ெடும்.
b.

ைால சூழ்நிகலக்கு ஏற்ெ தகலவர் விரும்ெினால் ஒரு விகசட பொதுக்கூட்டத்கத
கூட்ட முடியும்.

c.

விகசட

பொதுக்கூட்டங்ைள்

ஒரு

வாரத்துக்கு

முன்

உறுப்ெினர்ைளுக்கு

அறியப்ெடுத்தப்ெடல் கவண்டும்.
A.5 வருடாந்த பொதுக்கூட்டம்
a.

வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் இரு வாரங்ைளுக்கு முன் மஜ்லிஸ் உறுப்ெினர்ைளுக்கு
அறியப்ெடுத்தப்ெடல் கவண்டும்.

b.

இவ்வருடாந்த

பொதுக்கூட்டமானது

ைல்வியாண்டின்

இறுதிப்ெகுதியில்

இடம்பெறுதல் கவண்டும்.
c.

இதன் கொது எதிர்ைால நிருவாை சகெ பதரிவும் இடம்பெறும்.

d.

50% ற்கு கமற்ெட்ட உறுப்ெினர்ைள் ைட்டாயம் சமூைமைித்திருத்தல் கவண்டும்.

e.

முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் ைட்டடத்பதாகுதியில் இடம்பெறுதல் சிறந்தது.
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Act: 25: யாப்புத்திருத்தம்
a.

ைால சூழ்நிகலக்கைற்ெ யாப்ெிகன ெகுதி, முற்றாை மாற்றியகமக்கும் உரிகம
நிருவாை சகெக்கு உண்டு.

b.

யாப்புத்திருத்தங்ைள்

அகனத்தும்

முஸ்லிம்

மஜ்லிஸ்

உறுப்ெினர்ைைின்

2/3

பெரும்ொன்கமயுடன் நிகறகவற்றப்ெடல் கவண்டும்.
c.

திருத்தங்ைள் அகனத்தும் ெிரதி பசய்யப்ெட்டு இகணக்ைப்ெடல் கவண்டும்.

Note,


நிருவாை பதரிவின் கொது பதரிவு பசய்யப்ெடும் உறுப்ெினர்ைள் நன்னடத்கத
உள்ைவராைவும்

ஏகதனும்

உற்ெடுத்தப்ெடாதவராைவும்

தவறின்

எதிர்

ைால

கெரில்

சந்ததியினருக்கு

விசாரகணக்கு
முன்

மாதிரியாை

உள்ைவர்ைகை பதரிவு பசய்தல் சிறந்தது.


செரைமுவ

முஸ்லிம்

மஜ்லிஸ்

முஸ்லிம்

மாணவர்ைள்

என்ெது

ொடுெட்டு

செரைமுவ

பெற்றுத்தந்த

ெல்ைகலக்ைழை

ெகழய

பசாத்தாகும்.

அதகன

கெணிப்ொதுைாப்ெபதன்ெது ஒவ்பவாரு செரைமுவ முஸ்லிம் மாணவர் ைடகம
என்ெகத

உணர்ந்து

சத்தியவாக்கைடுத்தல்

அதற்ைாை

உறுதிபூண்டு

ஒவ்பவாரு

செரைமுவ

உகழப்கொம்
முஸ்லிம்

என்று

மாணவரது

பொறுப்ொகும்.


நிருவாை சகெக்கு உறுப்ெினர்ைகை பதரிவு பசய்யும் கொது குறித்த ெதவிக்குரிய
நிருவாை

உறுப்ெினர்

ெல்ைகலக்ைழை

வைாைத்தில்

இருப்ெவராை

இருத்தல்

சிறந்தது.


இக்கைாற்ொடுைகை
ெின்ெற்றுவதுடன்

முஸ்லிம்
முஸ்லிம்

மஜ்லிஸ்

மஜ்லிஸ்

அங்ைத்தவர்ைள்

அங்ைத்தவர்ைள்

அகனவரும்

தவிர்ந்தவர்ைைிடம்

கைமாறுதல் தடுக்ைப்ெட்டுள்ைது.

***
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